
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 23-án 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 134 / 2011. (XI. 23.) számú határozat   
d. rendeletek: -     
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 134/2011. (XI. 23.) számú határozat: Ivóvízminőség-javító program pályázat 
beadása  
 

Rendeletek:  
- - 

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. „ Ivóvízminőség-javító program” pályázat beadásáról döntés. (írásos 

előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

 
 
Monostorpályi, 2011. november 23.     
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. november 23.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Sápiné Molnár Edit képviselő   
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Nyilas József képviselő  

 
Távolmaradását bejelentette:  

- Berényi Attiláné képviselő  
- Dr. Varga Zoltán képviselő  

 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes, 2 képviselő hiányzik, igazoltan vannak távol.  
 
Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint (módosítja a meghívóhoz képest):  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. „ Ivóvízminőség-javító program” pályázat beadásáról döntés. (írásos 
előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont:„Ivóvízmin őség-javító program” pályázat beadásáról döntés. (írásos 
előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester  
 



Szabó József polgármester  
Az előterjesztést mindenki megkapta. Ismerteti az előterjesztést.  
Eddig úgy volt, hogy társulás útján adjuk be a pályázatot Hosszúpályival és Hajdúbagossal 
együtt. A mai nap kiderült, hogy Hosszúpályi nem pályázhat, ezért társulásban nem érdemes 
beadni, hanem magunk, Monostorpályi egyedül.  
Megfogalmazza a határozat – tervezetet. Ismertetve.  
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

134/2011. (XI. 23.) számú  
határozata 

 
A Képviselőtestület 

1. elhatározza, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11 kódszámú 
Derogációs Víziközmű projektek előkészítése pályázati konstrukcióra, valamint a 
KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú ivóvízminőség-javító fejlesztés pályázati konstrukció 
keretében elnyerhető támogatás iránt a „Monostorpályi ivóvízminőség-javítási 
projekt” beruházás megvalósítására. 

2. elhatározza, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata a KEOP 7.1.0/11. 
Derogációs Víziközmű projektek előkészítése című konstrukció keretében jelen 
határozat mellékletét képező Pályázati Űrlapon szereplő támogatási összeg elnyerésére 
az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011.(VI.29.) Kormány 
határozat alapján pályázatot nyújt be. 

3. elhatározza, hogy a pályázathoz szükséges önerő összegét EU Önerő Alapból kívánja 
biztosítani a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel módosított önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 
2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján  

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítő szakasz pályázati 
dokumentációjának összeállításához, és benyújtásához szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szabó József polgármester  
Mivel több hozzászólás nincs, ezért az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 

 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


